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POZNEJ SOUHV ZDÍ – NO NÍ HRA

Kdy jindy poznávat souhv zdí, než p i no ní h e? Poj me procvi it odvahu i pam .Motivace:

10 sklenic (nap . od okurek), stejný po et ajových nebo h bitovních sví ek, 10 erných papír  velikosti 
A5, tužka, n žky, izolepa, zápalky; pro každé dít  papír a tužku.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Na n které sch zce p ipravíme s d tmi n kolik aršík  se souhv zdími. Na každý aršík papíru 
nakreslíme jedno souhv zdí a opat íme po adovým íslem. Jednotlivé „hv zdy“ v souhv zdí vyst ihneme, stejn  jako 
íslo v rohu, a arch následn  nalepíme zvenku na sklenici. Dírky na hv zdy by nem ly být p íliš malé. Po setm ní 

rozmístíme sklenice po cest , do každé vložíme sví ku a zapálíme. D ti následn  procházejí trasu a jejich úkolem je 
zapsat si na papír, o které souhv zdí se na jednotlivých stanovištích jedná.

Varianta: D ti nedostanou papíry a tužky a jednotlivá souhv zdí si musí zapamatovat.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Poznání a Pam .

Provedení:

Je dobré mít p ipraveno více arch  s jednotlivými souhv zdími, pak je možné tuto hru 
opakovat a souhv zdí obm ovat.

Moje poznámky:

U d tí úzkostn jších, bojácných je vhodné je poslat na cestu ze za átku, 
aby dlouhým ekáním nenar stala úzkost. Vhodné je, aby d ti šly 

p ípadn  ve dvojici.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Sklenice se sví kou umis ujte vždy na cestu nebo mýtinu. Je d ležité zabezpe it, aby se sklenice nemohla 
p evrhnout.

Pozor na:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , pracovní.

Procvi ení pam ti, procvi ení druh  souhv zdí.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

60 minut

as realizace

60 minut

Prostor

les

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:


